
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                      

              

                  https://www.almanahj.com/sa/9arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 املدرسة:اسم الطالب:                                                       

 الثالث المتوسطالصف القسم الثاني )القراءة( 
 

 

 َوَواِجَبات ُحقوق َواْلُمَواِطن اْلَوَطن/ األول النص
ْنَسان   ِفيوِ  و ْلدِ  الَِّذي اْلَمَكان   ى وَ  َواْلَوَطن   ،(الوطن هنر) ِمنْ  م ستقاة اْلم َواطَنةِ  َكِلَمة    ر  َوَيْسأَتقِ  ِفيأوِ  َويَأْعَمأ    مَ َوتَأَعلَّأ َوَنَشأ َ  اْْلِ

ْسََلمِ  َعاَلِميَّة َمعَ  تَأتَأَعاَرض   َل  اْلَوطَِنيَّة َأي   َوِىي ِفيِو،  .اْْلِ
أأةَ  ِمأأنْ  خ ر وِجأأوِ  ِعْنأأدَ  قَأأا َ  أَنَّأأو   َوَسأألَّم، ْيأأوِ لَ عَ  الل   َصأألَّ  اللِ  َرس أأو ِ  َعأأنْ  الشَّأأرِيَةةِ  َنةِ الس أأ ِف  دَورَ  قَأأدوَ   َكرََّمأأةِ  َمكَّ

ِإىل  لِْلِهْجأأرَةِ  امل
 
َ
أأر   ِإنَّأأ ِ  َواللِ ) :نأأوَّرَةامل ِدينَأأةِ امل . التأِّْرِمأأِذي   َرَواه   ،(َخَرَجأأ    َمأأا ِمْنأأ ِ  أ ْخرِْجأأ    َأِن  َولَأأْوَل  ،اللِ  ِإىَل  اللِ  أْرضِ  َوَأَحأأب   اللِ  أْرضِ  ِِلَيأْ

  :التَّالَِيةِ  ِلْْلَْسَبابِ  إَضاَفة  
ْنَسانِ  َحب   •  .ِفْطرِي   ش ع ور   ِمنْ  نَاِبع   نوِ ِلَوطَ  اْْلِ
ْنَسانِ  ِعَمارَةَ  أَنَّ  •  .اْْلََدفِ  َىَذا لتْحِقيقِ  ْرضِ اْلَ  بَِقاعِ  ْخَتلفأم   ِف  َواْلََْماَعاتِ  اْْلَفْأرَادِ  ََتَم عَ  تَأَتطَلَّب   ِلْْلْرضِ  اْْلِ
ْسأََلمَ  أَنَّ   • ْولَأةِ  ِف  بَِ َمأان   لِْلَعأْي ِ  ؛اْلم ْسأِلمِ  َوَغأْ ِ  لِْلم ْسأِلمِ  اْلَعامَّأةِ  نَأةِ اْلم َواط َحأق      َيْكةأ اْْلِ ْسأََلِميَّةِ  الدَّ  َحَصأ َ  َكَمأا ،اْْلِ

ْسأأأََلِميَّةِ  العصأأأور ِف  أأأابَِقةِ  اْْلِ أأأْ     الْأأأَوَطنَ  َوِْلَنَّ . السَّ ْولَأأأةِ  م َكوِّنَأأأاتِ  ِمأأأنْ  ج   ،اْْلْرض  : َوِىأأأي َعَناِصأأأَر، َثََلثَأأأةِ  ِمأأأنْ  تَأتَأأأ َلَّف   الَّأأأِ   الدَّ
أأأْلطَة   ،َوالس أأأكَّان    اْلَواِجبَأأأاتِ  َفِمأأأنِ  اْلم َواِطنَأأأِة، َحأأأقِّ  َعلَأأأ  تَأتَأَرتَّأأأب   اَوح قوق أأأ َواِجبَأأأات   ى نَأأأا َ  نَّ كمأأأا أَ  ،اْلْ ك وَمأأأة تَأْعأأأِ   الأأأ و  َوالس 
 :  يَِلي َما ،اْلم َواِطِنيَ  َجاهَ تأ الصدد َىَذا ِف  اْلْ ك وِميَّةِ 
ْجِتَماِعيَّةِ  َوالرَِّعايَةِ  َوالصِّحَّةِ  التأَّْعِليمِ  َحق     •  .اْلِ
تَِّصاَلتِ  َكاْلنأَّْق ِ  ،اْلَعامَّةِ  رَاِفقِ اْلمَ  إقَاَمة    •   ْ تَأْبَخأِمأَما لَأأْم  َىاَوَغ ِْ  ،َواْلِمَياهِ  َواْلَكْهَربَا ِ  ،اْلم ْخَتِلَةةِ  اْْلْعََلَمِ  َوَوَساِئ َ  ،َواْلِ

 .م َواِطِنيَها َعَل  - الل   َحِةَظَها - َدْولَتأ َنا بِوِ 
و، ائِأنَ بأَ وَ  وِ تِأمَ ِخدْ  يأفِأ ةمَ أاَىأسَ م  أالع، وَ طيْ أتَأسْ ا نَ   َمأك  أو بِأْنأعَ  عِ فَا الأدِّ ن وَ طَ وَ ا الْأذَ َىأ نِ ْمأ  أَ لَ ة عَ ظَ افَ أحَ م  أا الأنَ أيْ ألَ عَ  بِ اجِ الوَ  نَ مِ وَ 

 اهَ قِ يْ بِ أَتطْأأ  ألَأأإِ  ةوَ عْ الأأدَّ وَ  ا،تهَ ةَ أالَأأخَ أم   مدَ َعأأوَ  نأْيأأأانِ وَ القَ  ام  تِ ا اْحأأأنَأأأيْ ألَ عَ  ب  جِ أا يَأأَمأأو، كَ ابِ بَ َشأأو وَ ائِ نَ أبْأأد أَ اعِ وَ َسأأ بِ لِّ ي إِ قِ أرتَأأأ يَ َل  طنَ وَ الْ فَأأ
   .بريْ خْ تَّ أالوَ   وضَ ةَ أالْ  نمِ  عتمَ جْ م  الْ  ظ  ةْ حِ  و  أنْ أعَ  تج  أنْ أيَ  م اأمِ  ا،ةهَ الِ خَ أي   نْ مَ     ك   هةأابَ جَ أم  وَ 

 :الصحيحة اإلجابة باختيار وذلك الت اليِة، ئلةِ سْ األَ  نعَ  جبأَ  ،ابقالس   النص قراءتك بعد

1 
 املقصود بالوطن:

 .املكان الذي يعم  بو ب .املكان الذي تعلم فيو أ

 .املكان الذي توف فيو د .املكان الذي ولد ونش  فيو اْلنسان ج

 

2 

ْنَسانِ  ِعَمارَةَ  أَنَّ "  ."اْْلََدفِ  َىَذا لتْحِقيقِ  ْرضِ اْلَ  ِبَقاعِ  م أْخَتلف ِف  َواْلََْماَعاتِ  اْْلَفْأرَادِ  ََتَم عَ  تَأَتطَلَّب   ِلْْلْرضِ  اْْلِ
 العبارة السابقة:ال  تضمنتها الةكرة 

 .اجتماع اْلفراد واْلماعات ب .التعاون مطلب ضروري لعمارة اْلرض أ

 .ضرورة عمارة اْلنسان لْلرض د .حتقيق اْلدف من عمارة اْلرض ج
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 الثالث المتوسطالصف القسم الثاني )القراءة( 
 

3 
 مجع كلمة دابة:

 دواب ب أدباب أ

 دبابيب د دابات ج

 

4 
 " ع  وج ، ىي:اللِ  ِإىَل  اللِ  أْرضِ  " َوَأَحب  

 املدينة املنورة. ب .بَلد املقدس أ

 مكة املكرمة. د طيبة الطيبة. ج

 

5 
 :ضد كلمة )فطرة(

 .استعداد ب .مكتسب أ

 .ميو  د .غري ة ج

 

6 
 من: ( مستقاةاملواطنة)كلمة 

 .هنر العطا  ب .العطا  حبر أ

 .الوطن هنر د .أرض العطا  ج

 

7 
 :تضمن  العبارة السابقة، أ سلوب ."فالوطن ل يرتقي إل بسواعد أبنائو وشبابو"

 استثنا . ب استةهام. أ

 ندا . د هني. ج

 

8 
 :معىن كلمة "سواعد"

 الدما . ب اْلقدام. أ

 اْليدي. د العقو . ج

 

9 
 تدعونا العبارة السابقة إىل:"، خمالةتها وعدم القواني احتام"كما جيب علينا 

 اللت ام. ب التواضع. أ

 القناعة. د الصداقة. ج
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 الثالث المتوسطالصف القسم الثاني )القراءة( 
 

 
 األبيض الفيل/  الثاني النص

 َحديَقأأةَ  ََيْلِأأ  ثَأأرِي   َرج أأ    ْشأأتَأرَاه  فَا ايَأأرِيقِ أَفْ  ِف  الصَّأأيَّاِدْين فَأأ ِّ  ِف  الصَّأأِي  اْْلَبْأأأَي     اْلِةْيأأ َوقَأأع َشأأْهَرْينِ  ره  ع م أأ َكأأانَ  ْنأأَدَماعِ 
 . "نِيْلس ون" ِاْسمَ  َعَلْيو َوأَْطَلق ،م َتَكاِمَلة َحيَأَوانَات  

 ع واَضأو وَ  ،يَةقَأأو  ِديَّأة  َحديْ  َلة  ِبِسْلِسأ وِ رِِجأِلْيأأ إْحأَد  بِأَرْب ِ  و  ع مَّالَأ اْلَمالِأ    أََمرَ  َجِديدأالْ  اْلَمَكانِ  ِإىَل  "نِيْلس ون"  ِ وْ وص   دَ عْ بأَ وَ  
 .ْلبالص   َحديدأْ ال ِمنْ  َمْصن وَعة   رَة  أَكِبي ك رَة   َهايَتَهاأِ ن أيفِ 

 ك لََّمأأا َوَلِكنَّأأو   اْْلَْسأأر َىأأَذا ِمأأنْ  نَأْةِسأأوِ  ْحرِيرِ أتَأأ َعلَأأ  مَوَعأأ َ  اْلَقاِسأأَية اْلم َعاَملَأأة َىأأِذهِ  ِمأأنْ  الشَّأأِديدِ  بِاْلَيَضأأبِ  "نِأأأيْلس ون" رعأأأشَ  
 .َويَأَنامَ  يَأتأَْعبَ  أَنَّ  ِإلَّ  َحاَوَلت  أم   ِعدَّةِ  بَأْعدَ  ونْ مِ  َيك ون   َفَما َعَلْيو، داد   ْ أتَ  اْْلَْوَجاع   َكاَن  السِّْلسَلةَ  دَّ َوَيش   يَأَتَحرَّ  أَنَّ  َحاَو 

 َحاَوَلتوِ أم أأ َكثْأأأرَة َوَمأأعَ  ،َجأأْدَو  بِأأََل  َوَلِكأأنْ  نَأْةِسأأوِ  ْخِليصِ أتَأأ ِلم َحاَولَأأةِ  و ؛نَأْةَسأأ الشَّأأْي َ  َويَأْةَعأأ    َيْسأأتَأْيِقظ   التَّأأاِ   اْليَأأأْومِ  يأِ َوفأأ 
 يأ َعأوِّدَ  أَنْ  اْلَمالِأ    ْسأَتطَاعَ ا َوبِأَذِل َ  أ ْخَر  رَّة  أمَ  نَأْةَسوِ  ََتِْليصَ  َحاِو أ  ي فَأَلمْ  اْلَواِقعَ  يَأتَأَقبَّ َ  أَنْ  "نِيْلس ون  " قَأرَّر ،َوَفَشلو وِ أمِ آَل  وََكثْأرَةِ 
 َوقَأأام وا ،وِ ع مَّالِأأ عَ أَمأأ اْلَمالِأأ    َذَىأأبَ  ،انَائِأمأأأ   "نِيْلس أأون  " َكأأانَ  اِعْنأأَدمَ  الليأأا  ْحأأَد إِ  يأِ َوفأأ ،الَوْضأأعِ " َعلَأأ  َىأأَذا نِيْلس أأونَ "  َ اْلِةْيأأ
 َحأَدث الَّأِذي َوَلِكأنَّ  ونَأْةسَ  صَ ي أَخلِّ  أَنْ  "نِيْلس ونِ أ"لِ  فأ ْرَصة   َفَكاَن  ،َخَشبِ أْ ال ِمن رَة  يأْ أَصيِ  ِبك رَة   اْلَكِب َة َحديِديَّةِ أالْ  اْلك رَةِ  رِ أيأبِتَأْييِ 
 زَارَ  ،يَّأأامِ اْْلَ  َحأدِ أَ  يأَوفِأ ،احَ َواْْلِأأرَ  اْْلَلَمَ  لَأو    ْ بَ أَوَسبَّأ ،اْلَةَش ِ أبِأأ َسأَتب و    وَحاَوَلتِ أم أ أَنَّ  َعلَأأ  اْلِةيأ    تَأَعأوَّد   فَأَقأأدْ  ،اََتَام أ اْلَعْكأ  َكأانَ 
 َحاِو   أ  يأأ َل  وِّيَّ اْلَقأ اْلِةيأ َ  َىأَذا أَنَّ  َكْيأفَ  ِ   َتْشأأرَحَ  أَنْ  َسأيِّدي يَأا َي ِْكنأ َ  َىأ ْ  اْلَمالِأ َ  َفَسأأَ  َ  وِ َواِلَدتِأ َمأعَ  َصأِي    ِطْةأ    يَقةَ َحدِ أالْأ
 ْخِليصَ أتَأ َوَيْسأَتِطيع   اِجأد   وي  قَأ "نِيْلس أون" اْلِةيأ َ  أَنَّ  بأ أَ َّ  يَأا م  لَأتَأعْ  أَنْأ َ  بِأالطَّْبعِ  :الرَّج   فَأَرد   َخَشِبيَّةِ أالْ  اْلك رَةِ  ِمن نَأْةِسوِ  ْخِليصَ أتَ 

اتِيَّة رَاتوِ ق د َد مَ  ف  يَأْعأرِ  َوَل  َذِل َ  يَأْعَلم   َل  اْلِةي َ  َوَلِكنَّ  َوْق    َأيِّ  يأفِ  نَأْةِسوِ   .الذَّ
 الصحيحة: اإلجابة باختيار وذلك التالية، األسئلة عن أجب السابق لنصا قراءتك بعد

 

11 
 :فيها حيوانات كان َيتل  حديقة  ،الرج  الذي اشت  الةي 

 .قليلة ب .كث ة أ

 .غ  مةتسة د .غ  أليةة ج

 

11 
 بأسلسلة: "نيلسون"ر بط  رج  

 خشبية. ب حناسية. أ

 فضية. د حديدية. ج

 

12 
 نةسو، يد  عل : الةي َتليص عدم 

 غبائو. ب استسَلمو. أ

 رضاه. د ضعةو. ج
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13 
 :مرادف كلمة )َعَ َم(

 ر.رَّ حَ أتَ  ب . اخَ رَ أتَ  أ

  .اسَ كَ تَ  د .رَّ صَ أَ  ج

 

14 
 ىو: ،"نيلسون" ي ةالسبب غضب 

 ر.سْ اْلَ  ب اع.جَ وْ اْلَ  أ

 ة.أل ْ أع  أال د ة.وَ سْ القَ  ج

 

15 
 السابقة: غرض الستةهام ف العبارة، "كيف أن ىذا الةي  القوي ل حياو  َتليص نةسو من الكرة اِلشبية  "
 التقرير. ب التعجب. أ

 اِلوف. د التهديد. ج

 

16 
 جرت أحداث القصة ف:

 أوروبا. ب سيا.آ أ

 أفريقيا. د أستاليا. ج

 

17 
 العنوان اْلنسب للقصة:

 القوة والنضا . ب الأتَّعو د الَقاتِ . أ

 الصرب القات . د .احملاولة والةش  ج

 

18 
 ة ف القصة، ىي:الشخصية الرئيس

 .الةي  "نيلسون" ب .الصياد أ

 صاحب اْلديقة. د .الطة  الذي زار اْلديقة ج
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 البترول النص الثالث/

 

ْمَلَكأأِة اْلَعَربِْيأأِة ال يأفِأأ و تْ البأأ اط  َشأأالنَّ  أَ دَ بَأأ
َ
أأامل  ا،ورنيَأأالية  كَ  وفأ    وبِأأأ   ردَ تانْ اْسأأ ةِ كَ ِر َشأأ دِ يَأأ  لَأأعَ  ،م1933 امِ َعأأ ذ  ْنأأم   ةِ يَّ ودِ ع  س 

 لة  يْ ئِ َضأ ار  آثَأ  لَأعَ  لَّ إِ  اهَ أبِأ ثرعْ يأَ  مْ ألَ  نكِ لَ م، وَ 1935 امَ عَ  ىلوْ اْل   ر  أئْ بِ أالْ  ترَ ةِ ح  وَ  ،ْيِ امَ عَ  يوجِ ول  يْ جِ أال حِ سْ مَ أال لية  مَ عَ   ْ قْ رَ أيْ تأَ اسْ وَ 
اِجأ ر  يْأ ِ غَ     ْقأحَ   لَ عَ  تثرَ عَ  اْلامَ عْ أَ  ةيةِ صْ أتَ  ىلإِ  ركةَ الشَّ  عَ فَ دَ  يذِ الَّ  سِ  َ يَ أالْ  ظةحْ ألَ  يأفِ وَ  ، ِ يْ قِ الثَّ   ِ يْ ال َّ  نمِ   امِ مَ الأدَّ     ْقأحَ  وى أوَ  ،د 
   ر .خْ اْل   و ِ ق  ح  أالْ  اف  شَ تِ اكْ   َ لِ ذَ  دَ عْ بأَ  اىلوَ أتَ  مَّ أم، ث  1938 امَ عَ 

أأامْ رَ أَ ) ةِ يَّأأكِ ريْ مْ اْلَ  ةِ بيَّأأرَ عَ الْ  يأأ ِ ال َّ  ةكَ ِر َشأأ  ألَأأم إِ 1944 امَ َعأأَكالية ورنيَأأا  أ وف أ وبِأأ  اْسأأتاْنَدر ة  كَ ِر َشأأ  ْ لَ و  حَ أتَأأوَ    ْ لَأأخَ دَ وَ  ،(وك 
 امَ َعأأ ن  طَأ يأونملْ  12 نِمأ ؛ة  عَ اِسأأوَ  ةأ ات  قَ  اج  تَأنأْ اْل  َ قَةأوَ  ا،هَ اطِ َشأأنَ  نِمأ يدة  دِ جَ أالْأ ة  كَ ِر الشَّأ تادَ زَ وَ   ،رَ ْخأأأ   ات  كَ ِر َشأ اَهأنِ يْ وِ كْ تَ  يأفِأ

 نَّ أَ  لَّ ، إِ 1981 امَ َعأ ن  طَأ يأونملْ  495 ىَل م إِ 1972 امَ َعأ ن  ط أ يأونملْ  285 مَّ أم، ث  1963 امَ عَ  ن  طَ  يونملْ  81 ىَل م إِ 1947
 .1986 امَ عَ  ن  طَ  يونملْ  263وَ  1982 امَ عَ  ن  طَ  يونملْ  325 ىلإِ   صِ يَ ألِ   لِ ذَ  دَ عْ بأَ  ة َ خَ أانْ   عد  م  الْ 
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 :ال  اكتشة  النة ، ىي شركة

  عربية. ب  صينية. أ

 وروبية.أ   د  مريكية.أَ  ج
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 و:اكتشاف بقيق" من أكرب حقو  البتو  ف العامل، ومتي عد حق  "

 .1935 عام ب .1933 عام أ

 .1938 عام بعد د .1938 عام قب  ج
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 ىي: اْلكمة املستخلصة من النص

 .الةرج بعد الشدة ب .الصير كالنق  ف اْلجرالعلم ف  أ

 .تعاونوا إذا القوم يعج  ل د .إن املر  ينا  بالرفق مال ينالو بالقوة ج
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 ىي: ،البتو  الكشف عمليات أو 
 بار.اْل حةر ب الثقي . ال ي  عل  العثور أ

 البتو . املشتقات من اثار عل  العثور د اْليولوجي. املسح ج

 
 
 



 املدرسة:اسم الطالب:                                                       

 الثالث المتوسطالصف القسم الثاني )القراءة( 
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 مرادف كلمة "قَأَةَ ":

 َمأَشأ . ب َوثأَب. أ

 تَأَدر ج. د َوقأَف. ج
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 فكرة النص الرئيسية، ىي:

 .(وك  امْ رَ أَ ) ةِ يَّ كِ ريْ مْ اْلَ  ةِ بيَّ رَ عَ الْ  ي ِ ال َّ  ةكَ ِر شَ ج ه ود   ب م أْشأتَقات الأنأَّْةأ . أ

 العربية السعودية.اكتشاف النة  ف اململكة  د ح ق و   الأنأِّْة . ج
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 ة العربية السعودية، مبراح :كمر اكتشاف النة  ف اململ

 بطيئة. ب سهلة. أ

 متدرجة. د قليلة. ج

 

 


